Calamiteitenplan Golf & Country Club Lauswolt

Verantwoording Calamiteitenplan
Dit Calamiteitenplan is geschreven voor de accommodaties van Golf & Country Club Lauswolt. Deze
bestaan uit het clubhuis, de driving range, de greenkeepersloods, de baan en het bos.
Voor brandpreventie/hulpverlening bestaan er voor bouwwerken algemene regels die te vinden zijn
in het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening.
Volgens deze regels vallen clubhuizen onder groep 1, bouwwerken waar meer dan 50 personen
tegelijk aanwezig kunnen zijn. De gebruiker moet dan in het bezit zijn van een
verbruiksvergunning. Hierin is opgenomen dat in een gebouw waar door meer dan 50 personen
gebruik kan worden gemaakt een calamiteiten/ontruimingsplan aanwezig moet zijn.
Het bestuur van Golfclub Lauswolt is zich bewust van het feit dat tijdens het gebruik van de
accommodaties, de baan of op het terrein van de golfclub zich een calamiteit kan voordoen. Om
snel te kunnen handelen bij dergelijke situaties is dit calamiteitenplan opgesteld.
De instructie is gericht op hulpverlening tijdens de werktijden gedurende de gehele week van 9.00
uur tot 17.00 uur en bij speciale wedstrijden/evenementen georganiseerd door Golfclub Lauswolt
ook voor of na dit tijdstip.
Ondanks dit plan kunnen zich calamiteiten voordoen waar de geboden hulp niet afdoende is.
Het calamiteitenplan is gericht op een consistente werkwijze en een planmatige inzet van BHV’ers
/EHBO’ers en eventuele andere hulpverleners tijdens noodsituaties. Het bevat een
- Risico inventarisatie en evaluatie van potentiele noodsituaties
- Ontruimingsplan
- Plattegronden
- Taakomschrijving BHV’er en verdere procedures
- Telefoonnummers
- Preventieve maatregelen
- Technische voorzieningen
Het bestuur is inhoudelijk verantwoordelijk voor het calamiteitenplan en voor het up to date
houden van dit plan. Het bestuur zorgt voor bekendheid van het plan bij de leden door de
commissievoorzitters te informeren en door het plaatsen op de website.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Naast een aantal sportgerelateerde risico’s zijn er een aantal algemene risico’s waarmee rekening
dient te worden gehouden. Hieronder een overzicht:
Restrisico’s

Mogelijk letsel of schade

Uitglijden, vallen, struikelen,

botbreuken, wervelletsel, hersenletsel,

beknellen, verwondingen door

verstuikingen, inwendige wonden, uitwendige

rondvliegende golfballen

wonden, bloedingen zowel in-als uitwendig

Aanraken hete delen/vloeistoffen

brandwonden, letsel aan ademhalingswegen

Snijden aan scherpe delen

snij- en schaafwonden

In het water vallen

water in de luchtwegen/longen, onderkoeling,
buiten bewustzijn, geen hartslag

Kortsluiting en brand

brandwonden, letsel aan ademhalingswegen

Brand met als gevolg

brandwonden, letsel aan ademhalingswegen,

rookontwikkeling en hitte

mensen in paniek

Acuut optredende ziekten

hartstilstand, herseninfarct, flauwte epilepsie

Blikseminslag

elektrocutie, buiten bewustzijn geen hartslag,
geen ademhaling, verbrandingen

Stormschade

verwondingen door afbrekende takken of
omvallende bomen

Blokkeren nooduitgangen

paniek en afhankelijk calamiteit ernstige gevolgen

Volgens de Handreiking bedrijfshulpverlening van de stichting van de arbeid zijn de
bovengenoemde risico’s in te schatten als laag.
Uit de in het rapport genoemde rekenmethode blijkt dat de golfclub maximaal 5 BHV’ers moet
hebben. Gezien de gespreide locaties en de risico’s door de baan laat het bestuur inclusief de
pachter en zijn personeel ongeveer 10 mensen de BHV cursus volgen.

Calamiteitenorganisatie
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat er voldoende BHV’ers EHBO’ers
en AED/reanimators zijn opgeleid.
Ongeveer 10 personeelsleden volgen de BHV cursus waaronder de greenkeepers.
De marshals en andere belangstellenden volgen jaarlijks een AED-cursus die door
de marshalcommissie in overleg met het bestuur wordt georganiseerd. Tevens dient
er een jaarlijkse calamiteiten/ontruimingsoefening te worden georganiseerd.
Tijdens werkuren is de BHV’er werkzaam op de receptie het eerste aanspreekpunt
bij calamiteiten. Bij afwezigheid neemt het restaurant dit over.
Deze BHV’er is verantwoordelijk voor het ondernemen en coördineren van acties bij
alle gemelde calamiteiten. De responstijd bij een calamiteit is 2 tot 3 minuten.
Er is een noodtelefoon voor het melden van een calamiteit. Het nummer is 06 226 85 295.
De noodtelefoon is in het bezit van de aanwezige BHV’er.
In het zomerseizoen heeft de dienstdoende marshal de noodtelefoon bij zich en draagt
deze over na zijn/haar dienst aan medewerker receptie cq restaurant.
Let op: in tijden van een pandemie wordt er geen mond-op-mond-beademing toegepast.
Blus en eerste hulpmiddelen
De volgende blus- en eerste hulpmiddelenzijn aanwezig:
-Brandblussers in diverse ruimtes
-Drie EHBO verbandtrommels : secretariaat , restaurant en marshall-buggy
-Twee AED- apparaten: hal clubbhuis en marshall-buggy
-Calmiteitenbox met daarin 2 oranje vestje en 4 gele vestjes, geplastificeerde
plattegronden van clubhuis en golfbaan (bereikbaarheidskaart).
De box bevindt zich in de koffiekast in de hal van het clubhuis
-Brancard staat in het invalidentoilet
-Brandslang naast ingang restaurant en naast ingang herenkleedkamer

Praktische uitwerking calamiteitenplan
Op werkdagen is bij een calamiteit Ilse Buijs van de receptie of haar vervanger de coördinator.
Buiten kantooruren is de pachter of zijn vervanger de coördinator.
Het bestuur is eindverantwoordelijk van iedere calamiteit en zal – indien aanwezig – samen met de
coördinator optrekken.
De coördinator is te herkennen aan het rode hesje. Dit moet gedragen worden door de coördinator
en ligt in de calamiteitenbox boven op witte kastje in koffiekast.
AED-training
Jaarlijks wordt een AED-training georganiseerd door het hoofd van de marshals voor alle marshals.
De greenkeepers, de pro’s en het secretariaat volgen de (uitgebreidere) BHV-training. Eén keer in
de twee jaar vindt een herhalingscursus plaats die georganiseerd wordt door het bestuur.
Marshals
In de marshalbuggy en in het clubhuis (rechts naast de entree tegen de muur van het secretariaat)
zijn de AED’s aanwezig. Jaarlijks worden deze gecontroleerd.
De marshal die dienst heeft, draagt te allen tijde de opgeladen mobiele telefoon van de golfclub (de
noodtelefoon) bij zich zodat hij/zij bereikbaar is en ook bij calamiteiten direct kan bellen.
De handicarts hebben rubberen banden en zijn hierdoor onweerbestendig.
Aandachtspunt: de marshals zijn alleen aanwezig in de periode van 1 april tot 1 november.
Verbandtrommels
Verbandtrommels zijn te vinden in de marshalbuggy, bij het secretariaat en in het restaurant.
Hulpdiensten
In de calamiteitenbox is een geplastificeerde route beschikbaar met een overzicht van de golfbaan
met de paden en de holenummers. Dit is onder andere voor de ambulance en de brandweer.
De coördinator kan een willekeurig iemand die op de club aanwezig is, vragen om de gebelde
hulpdiensten de weg te wijzen. Deze persoon krijgt een geel hesje aan en krijgt een
geplastificeerde kaart van de baan mee. Op deze kaart is met stift aangegeven waar de calamiteit
plaatsvindt. De coördinator geeft aan waar deze persoon de hulpdienst op gaat wachten. Of bij de
ingang bij het hotel of bij het begin van het bospad.
Calamiteitenbox
In de koffiekast boven op de witte kastje staat de Calamiteitenbox.
Hierin zit een rood hesje (en een reserve) voor een coördinator,
gele hesjes (voor diegene die ingeschakeld worden door de coördinator),
geplastificeerde routes voor de hulpdiensten,
geplastificeerde kaarten van de pagina’s van de calamiteitenmatrix,
een pen, een stift en een potlood.
In onderstaande calamiteitenmatrix is beschreven hoe de golfclub zich heeft voorbereid op
calamiteiten en hoe ze met calamiteiten omgaan.

Wie doet wat bij een calamiteit bij Golfclub Lauswolt
Van Harinxmaweg 8-A, 9244 CJ Beetsterzwaag
Bij

112 vermelden dat hulpdiensten de hoofdingang bij Hotel Lauswolt (Van Harinxmaweg 10) moeten nemen.
Na hoofdingang doorrijden naar clubhuis of hoofdingang bos.

Bij onweer is het de verantwoordelijkheid van de golfer zelf om een schuilplaats te zoeken.
Schuilhutten staan op de scorekaart vermeld.
Lichamelijk letsel

Brand

Brand

in de baan

in de gebouwen

Blessure

Hartstilstand

Actie

Bel het noodnummer

Roep om hulp,

Grote brand,

Golfer

van de golfclub

bel 112.

bel 112.

Bel het noodnummer

Kleine brand,

van de golfclub

bel het noodnummer

06 22 68 52 95.

van de golfclub

06 22 68 52 95.

06 22 68 52 95.
Indien mogelijk start
hulpverlening.

Volg aanwijzingen
marshal op.

Volg aanwijzingen
op van marshal of
greenkeeper en
assisteer tot
aankomst
ambulance.

Ambulance of brandweer

Lichamelijk letsel

Brand

Brand

Ambulance of brandweer

Blessure

Hartstilstand

in de baan

in de gebouwen

Actie

Eerste hulp verlenen

Check of 112 is

Hoofdgreenkeeper is

Hoofdgreenkeeper/secretariaat/restaurant is

Taken worden uitgevoerd

Marshal

en probleem oplossen.

gebeld.

coördinator.

coördinator.

door secretariaat of
restaurant. Zij zijn

Brancard ligt in

Start reanimatie.

invalidetoilet clubhuis.

In tijden van een

Check of 112 gebeld is.

pandemie wordt er

Bel het secretariaat van

Verbanddoos in

geen mond-op-

de golfclub (hoofd

marshalbuggy.

mond-beademing

BHV)

toegepast.

0512 38 35 90.

Bel het secretariaat

Indien nodig help de

van de golfclub

greenkeeper met

(hoofd BHV)

ontruiming van de

0512 38 35 90.

baan.

Zij pakken de taken
op richting

Aanwijzingen geven

ambulance ed. en

totdat er professionele

indien nodig nemen

hulp is.

zij de bhv-taken van
de marshal over.
Gebruik indien nodig
AED
(aanwezig in
marshalbuggy en hal
clubhuis).

coördinator.

Lichamelijk letsel

Brand

Brand

in de baan

in de gebouwen

Ambulance of brandweer

Blessure

Hartstilstand

Brand in loods

Actie

Indien aanwezig

Bel 112.

Secretariaat

marshal en/of

tijdens

greenkeeper naar

Start indien mogelijk

Brandweer moet verwezen worden naar

doorgelaten wordt bij houten

kantooruren

ongeval sturen.

zelf reanimatie. In

Zandlaan 2, Zorg voor een persoon in

balk naast parkeerterrein

geel hesje bij de ingang van de

secretariaat (hoofdingang

Zandlaan. Zie ook ambulance/brandweer.

bos) die toegang geeft tot

Hoofd greenkeeper is

Coördinator is hoofdgreenkeeper.

coördinator.

tijden van een

Zorg dat
ambulance/brandweer

Indien noodzakelijk

pandemie wordt er

Indien aanwezig

zelf patiënt hulp

geen mond-op-

greenkeeper en/of

verlenen.

mond-beademing

marshal naar brand

toegepast.

sturen.
Brand in clubhuis

uit de club of een

bellen

Indien aanwezig

Indien noodzakelijk

Zie calamiteitenbox op witte kastje in

greenkeeper en overhandig

0512 381 301

marshal en/of

omstanders kalmeren.

koffiekast secretariaat:

een geel hesje.

bij spoed kantooruren

greenkeeper

0512 38 38 38

inschakelen.

Zie ook

Trek rode coördinatorhesje aan.

Als het kan, zorg voor

ambulance/brandweer.

Houd gele hesjes bij de hand. Die zijn voor

tweede assistent (overhandig

de assistentes.

geel hesje) bij hoofdingang

Eventueel huisarts

Voor spoedeisende

Indien noodzakelijk

gevallen buiten

omstanders in

praktijkuren

clubhuis kalmeren.

Dokterswacht Friesl:
0900 112 7 112.

golfbaan.
Kies hiervoor een assistent

hotel Lauswolt die
Na afloop iemand van

Vraag ook assistentie aan pachter.

het bestuur op de
Zie ook
ambulance/brand-

hoogte brengen.

ambulance/brandweer
opwacht en doorverwijst naar

Vraag assistentie van aanwezige leden en/of

hoofdingang bos of clubhuis.

greenkeepers en geef ze een geel hesje.

weer.

Indien nodig, groene paaltje
Bij grote brand, bel 112, zie

op pad naar clubhuis (naast

Na afloop iemand

ambulance/brandweer. De waterput ligt naast

koetshuis) weghalen. Paaltjes

van het bestuur op

lampje in hortensiaveld bij hole 10.

staan los.

de hoogte brengen.
Bij kleine brand, ga zelf blussen.
Ontruim pand. Zie afvinklijst volgende
pagina.

Check alle ruimtes en vink af:
Gele hes assistent 1

o
o
o
o
o
o
o

secretariaat
commissiekamer
invalidetoilet
toiletten dames
toiletten heren
koffiekast
sideroom

Gele hes assistent 2

o
o
o
o
o

restaurant
keuken
spoelkeuken
koelcel
voorraadkast

Gele hes assistent 3

o
o
o
o
o
o

kleedkamer heren
kleedkamer dames
schoonmaakkast
archief commissiekamer
archief secretariaat
tassenberging.

Na afloop, bel iemand van het bestuur.

Lichamelijk letsel
Blessure
Actie

Brand

Brand

in de baan

in de gebouwen

Hartstilstand
Bel 112

Greenkeeper

Ambulance of brandweer

Brand in loods
Hoofd Greenkeeper is

Indien grote brand in de loods, bel 112.

coördinator.

Ambulance/brandweer wordt
doorgelaten bij houten balk

Start indien mogelijk

Brandweer moet verwezen worden naar

naast parkeerterrein

zelf reanimatie. In

Zandlaan 2. Zorg voor een persoon in geel

secretariaat (hoofdingang

hesje bij de ingang van de Zandlaan.

bos) die toegang geeft tot

tijden van een
pandemie wordt er

Hulp vragen aan

golfbaan.

geen mond-op-

eventueel aanwezige

mond-beademing

marshal en anders

toegepast.

secretariaat/restaurant

Bel het noodnummer van de golfclub

uit de club of een

naar ongeval sturen, te

06 22 68 52 95.

greenkeeper en overhandig

Bij kleine brand, zelf blussen.
Kies hiervoor een assistent

Indien aanwezig

bereiken via

een geel hesje. Zie

marshal en anders

06 22 68 52 95.

calamiteitenbox op witte

secretariaat/restaura

kastje in koffiekast

nt naar ongeval

Toegangswegen en

sturen, te bereiken

bospaden vrij maken en

via 06 22 68 52 95.

vrij houden.

secretariaat.
Als het kan, zorg voor
tweede assistent (overhandig

Toegangswegen en

Zie ook

bospaden vrij maken

ambulance/brandweer.

en vrij houden.

geel hesje) bij hoofdingang
Na afloop iemand van het bestuur op de

hotel Lauswolt die

hoogte brengen.

ambulance/brandweer
opwacht en doorverwijst naar

Zie ook

Na afloop iemand van

ambulance/brand-

het bestuur op de

weer.

hoogte brengen.

hoofdingang bos of clubhuis.
Indien nodig, groene paaltje
op pad naar clubhuis (naast

Na afloop iemand

koetshuis) weghalen. Paaltjes

van het bestuur op

staan los.

de hoogte brengen.

Lichamelijk letsel

Brand

Brand

in de baan

in de gebouwen

Ambulance of brandweer

Blessure

Hartstilstand

Actie

Indien aanwezig

Bel 112

Restaurant

marshal en/of

als

greenkeeper naar

Indien nodig start

greenkeeper naar

Brandweer moet verwezen worden naar

doorgelaten wordt bij houten

secretariaat

ongeval sturen.

zelf reanimatie. In

ongeval sturen.

Zandlaan 2. Zorg voor een persoon in geel

balk naast parkeerterrein

hesje bij de ingang van de Zandlaan.

secretariaat (hoofdingang

gesloten is

Brand loods
Indien aanwezig

Coördinator is hoofdgreenkeeper.

marshal en/of

tijden van een

Zorg dat
ambulance/brandweer

Indien noodzakelijk

pandemie wordt er

bos) die toegang geeft tot

zelf patiënt hulp

geen mond-op-

golfbaan.

verlenen.

mond-beademing
toegepast.

Kies hiervoor een assistent

Eventueel huisarts

Brand in clubhuis

uit de club of een

bellen

Indien aanwezig

Indien noodzakelijk

Zie calamiteitenbox op witte kastje in

greenkeeper en overhandig

0512 381 301

marshal en/of

omstanders in clubhuis

koffiekast secretariaat

een geel hesje.

bij spoed kantooruren

greenkeeper naar

kalmeren.

0512 38 38 38

ongeval sturen.

Trek rode coördinatorhesje aan.

Als het kan, zorg voor

Houd gele hesjes bij de hand die zijn voor

tweede assistent (overhandig

jouw assistentes.

geel hesje) bij hoofdingang

Zie ook brandweer.
Voor spoedeisende

Indien noodzakelijk

gevallen buiten

omstanders in

Na afloop iemand van

praktijkuren

clubhuis kalmeren.

het bestuur op de

Vraag assistentie van aanwezige leden en/of

ambulance/brandweer

hoogte brengen.

greenkeepers en geef ze een geel hesje.

opwacht en doorverwijst naar

Dokterswacht Friesl:
0900 112 7 112.

hotel Lauswolt die

Zie ook ambulance.

hoofdingang bos of clubhuis.
Bij grote brand, bel 112.

Na afloop iemand
van het bestuur op

Indien nodig, groene paaltje
Bij kleine brand, ga zelf blussen.

de hoogte brengen.

op pad naar clubhuis (naast
koetshuis) weghalen. Paaltjes

Ontruim pand. Zie afvinklijst volgende
pagina.
Na afloop iemand van het bestuur op de
hoogte brengen.

staan los.

Check alle ruimtes en vink af:
Gele hes assistent 1

o
o
o
o
o
o
o

secretariaat
commissiekamer
invalidetoilet
toiletten dames
toiletten heren
koffiekast
sideroom

Gele hes assistent 2

o
o
o
o
o

restaurant
keuken
spoelkeuken
koelcel
voorraadkast

Gele hes assistent 3

o
o
o
o
o
o

kleedkamer heren
kleedkamer dames
schoonmaakkast
archief commissiekamer
archief secretariaat
tassenberging.

Zie ook brandweer.
Na afloop, bel iemand van het bestuur.

Bereikbaarheidskaart Golfclub Lauswolt in Beetsterzwaag

